
 

3. tbl. 12. árg. - desember 2010 Ritstjórar og ábyrgðarmenn  Arnar Hauksson og Tómas Sigurðsson 

TIL HAMINGJU MEÐ 

DAGINN.... 

Njarðarfréttir óska neðan-

greindum félögum til 

hamingju með afmælið: 

 

 

 

 

 

Jón Kristinn Árnason 

02.12 

 

Magnús Jón Árnason 

11.12 60 ára 

 

Magnús Böndahl  

Sighvatsson 24.12 

 

Emil Birnir  

Sigurbjörnsson 25.12 

 

Við sendum  

afmæliskveðjur. 

Senn koma jól.  

Við minnum á árlegt 

jólaball LKL Njarðar 

verður haldið að 

Hótel Sögu þann 12. 

desember n.k.  kl. 

16:00 

Jólasveinninn 

kemur, gengið 

kringum jólatréð og 

pakkar fyrir börnin. 

Að kvöldi 17. nóvember s.l. var Njarðar-

félögum og mökum þeirra boðið að heim-

sækja Listasafn Einars Jónssonar á Skóla-

vörðuholti. Safnið geymir hátt á þriðja 

hundrað verk sem spanna sextíu ára starfs-

feril listamannsins; útskorin æskuverk, 

höggmyndir, málverk og teikningar. Húsið 

sem hýsir safnið, Hnitbjörg var byggt sér-

staklega til að hýsa listamanninn og lista-

verk hans. Á efstu hæð hússins er einstakt 

og útsýni. Þar bjuggu Einar og eiginkona 

hans, Anna Jörgensen, sér fábrotið lista-

mannsheimili sem ber yfirbragð heims-

borgara, búið fágætum húsgögnum og lista-

verkum. Heimilið er hluti af safninu og er 

það varðveitt í upphaflegri mynd. 

Forstöðumaður safnsins, Júlíana Gott-

skálksdóttir tók veitti leiðsögn um safnið og 

kynnti sögu listamannsins og hússins fyrir 

félögum. Margir sem búið hafa eða starfað í 

nágrenni safnsins voru að heimsækja það í 

fyrsta sinn og höfðu orð á því hve kærkomið 

það væri að klúbburinn skyldi hafa átt frum-

kvæði að því að heimsækja safnið. 

Að lokinni leiðsögn um safnið tók Úlfar Ey-

steinsson tók á móti safngestum á Þremur 

frökkum þar sem bornar voru fram dýrindis 

réttir í fallegu umhverfi og góðum félags-

skap.  

 

I slandsbanki  

N J A R Ð A R F R É T T I R  

 

LISTASAFN EINARS JÓNSSONAR 
FALINN FJÁRSJÓÐUR 

Júlíana Gottskálksdóttir, listfræðingur fræddi Njarðar-

félaga um listamanninn, sögu safnsins og listaverkin. 

Listalystin skín úr hverju andlit. Allir fylgdust af áhuga 

með fróðleik um listamanninn og listaverkin hans. 

Aðferðir við listsköpun eru sýndar og kynntar á lista-

safninu 

Á efstu hæð má finna íbúð listamannsins — sem er 

nánast óbreytt frá millistríðsárunum. 

Þetta var virkilega gaman. Að heimsókn lokinni var haldið að til Úlfars á Þremur 

frökkum þar sem matarlystin var södd. 



 

U n d i r b ú n in g u r  H er r ak v ö l d s  í  
f u l l u m g a n g i  
Nú eru allar nefndir komnar á fullt skrið við undirbúning Herrakvöldsins sem haldið verður á 

Hótel Sögu þann 14. janúar n.k.  Veislustjórinn Gísli Einarsson mætir. Heiðursgestir verða 

þeir Ómar Ragnarsson, fjölmiðlamaður og stjórnlagaþingmaður og Ragnar Bjarnason, 

söngvari. Ræðumaður kvöldsins verður  Ásmundur Friðriksson, bæjarstjóri í Garði. Jóhann 

Friðgeir Valdimarsson, óperusöngvari og Hjördís Herdís Valdimars-

dóttir, sópran bresta í söng.  

Á dögunum mættu nokkrir félagar á Hótel Sögu til að bragðprófana 

og voru menn ánægðir. Bragðið lofar góðu. Allt stefnir í stórkostlegt 

kvöld.  Félagar eru hvattir til að hafa samband við borðfélaga sína 

um hátíðarnar og leggja sitt af mörkum til að búa til eftirminnilegt 

kvöld.  

Bls.  2  

J ó l a k v e ð j a  
Gleðileg jól allir Njarðarfélagar. 

Nú styttist í Jólaballið sem er einn 

af árvissum stórstundum hjá fjöl-

skyldum Njarðarfélaga þar sem 

Njarðarfélagar taka með sér 

maka, börn og barnabörn.  Þetta 

er stund sem öll börn muna eftir 

að fara með pabba og mömmu eða afa og ömmu, borða góðan mat og fá alvöru Jóla-

svein með gjafir í poka og ekki nóg með það heldur einnig með sérmerkta pakka til 

allra barna.  

 

Eins og alltaf þetta úrvals matarveisla og Hótel Saga þekkt fyrir góðan mat svo ekki 

þarf að efast um að bragðlaukarnir verða ekki fyrir vonbrigðum. 

 

Þeir sem ekki hafa náð að skrá sig geta hringt beint í 

félaga okkar í skemmtinefnd þá Jón Eyjólf, Árna Ásgeir, 

Bjarna Sig, Sigurð Karls eða Magnús Blöndahl.  Símar 

og netföng í rauðubókinni. 

 

Um leið og ritstjórar og stjórn Njarðar sendir öllum 

félögum, mökum og fjölskyldum þeirra bestu óskir um 

gleðileg jól og gæfuríkt nýtt ár viljum við þakka fyrir 

góðar stundir á árinu sem er að líða og vonum að við 

eigum öll eftir að eiga margar og góðar stundum í því 

góða starfi sem Njörður stendur fyrir. 

J ó l a h l a ð b o r ð  
 
Þann 1. des. s.l. buðum við 
mökum til hins árlega jóla-
hlaðborðs á Grand hótel. 
Maturinn og félagsskapur-
inn var góður eins og 
myndirnar að neðan bera 
með sér: 

 

S v æ ð i s s t j ó r i  
á  s v æ ð i  9  

Það kemur í hlut Njarðar 

að skipa svæðisstjóra á 

svæði 9 og hefur  Halldór 

Guðmundsson tekið að sér 

að gegna starfinu. 

3 .  t bl .  1 2 .  á r g .  -  d e se m b e r 20 1 0  

HRÓSIÐ ... 

FÆR LISTUNNANDINN 

STEINAR PETERSEN  

FYRIR AÐ FÁ OG FRAM-

KVÆMA ÞÁ FRÁBÆRU HUG-

MYND AÐ HEIMSÆKJA 

LISTASAFN EINARS JÓNS-

SONAR PERLU Í ALFARA-

Hreinasta sælgæti var á borðum. 

Smökkun tókst vel 

Formaður Herrakvölds-

nefndar að störfum. 

Súpan í skoðun. Svipurinn segir sitt —

meiri kraft. 


